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Cookie Policy 
www.ikwilindrukmaken.be 
 
Wat zijn cookies? 

 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer kunnen worden bewaard wanneer u onze website 
bezoekt. In deze bestanden wordt informatie opgeslagen zoals bijvoorbeeld de manier waarop u onze 
website bezoekt of welke pagina’s het vaakst bezocht worden. Op die manier kunnen wij onze website 
verbeteren waar nodig en u de meest optimale gebruikservaring aanbieden. 
 
Cookies zijn niet steeds permanent: sommige cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw 
internetbrowser afsluit (dit zijn de zgn. “session cookies”), terwijl andere cookies langer op uw apparaat 
bewaard worden (bijvoorbeeld voor enkele maanden of tot u ze handmatig (in uw browserinstellingen) 
verwijdert (dit zijn de zgn. “persistent cookies”). 
 
De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website wordt bewaard op beveiligde 
servers van NMG of een gegevensverwerker die eveneens strikt gebonden is tot vertrouwelijkheid m.b.t. 
persoonsgegevens. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om 
rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot 
website-activiteit en internetgebruik.  
 
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. U kan het gebruik 
van cookies steeds weigeren door in uw internetbrowser de desbetreffende instellingen te kiezen (zie 
verder), maar wij wijzen u op het feit dat u in dat geval mogelijks niet alle mogelijkheden van onze website 
volledig zal kunnen gebruiken. 
 
 
Waarom worden cookies gebruikt? 

 
NMG, de eigenaar en beheerder van de website, maakt gebruik van noodzakelijke, preferentie, analytische 
en marketing cookies. Zo gebruiken we noodzakelijke cookies, die ervoor zorgen dat onze website werkt. 
Analytische cookies maken het ons mogelijk om onze website te verbeteren door te kijken op welke manier 
een gebruiker onze website ervaart, bijvoorbeeld hoelang het duurt vooraleer een link opent waarop u klikt, 
het tijdstip waarop de gebruiker onze website bezoekt, of het type browser waarmee u onze website 
bezoekt invloed heeft op de snelheid van uw gebruik van de website of welke pagina’s het vaakst worden 
bezocht. Wij maken ook gebruik van cookies voor marketingdoeleinden, zodat we u kunnen bereiken op 
gepersonaliseerde wijze. 
 
 
Welke cookies worden er gebruikt op www.ikwilindrukmaken.be? 

 
Hieronder kan u een lijst vinden van de cookies die wij gebruiken, de vervaltermijn, de provider en het doel 
waarom ze gebruikt worden. 
 

Naam Vervaltermijn Provider Doel 

PHPSESSID sessie cookie ikwilindrukmaken.be noodzakelijke cookie 

lang sessie cookie ads.linkedin.com preferentie cookie 

lang sessie cookie linkedin.com preferentie cookie 

_ga 24 maanden ikwilindrukmaken.be analytische cookie 

_gat sessie cookie ikwilindrukmaken.be analytische cookie 

_gid sessie cookie ikwilindrukmaken.be analytische cookie 
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_hjIncludedInSample sessie cookie ikwilindrukmaken.be marketing cookie 

bcookie 24 maanden linkedin.com marketing cookie 

BizoID 179 dagen ads.linkedin.com marketing cookie 

bscookie 24 maanden linkedin.com marketing cookie 

fr 3 maanden facebook.com marketing cookie 

lidc sessie cookie linkedin.com marketing cookie 

r/collect sessie cookie doubleclick.net marketing cookie 

tr sessie cookie facebook.com marketing cookie 

UserMatchHistory 179 dagen ads.linkedin.com marketing cookie 

 
 
Hoe kan ik deze cookies zelf verwijderen? 

 
Hierboven gaven wij al een overzicht van de soorten cookies die wij gebruiken. Als u deze wil verwijderen, 
kan u dit via de instellingen van uw browser. Via de hieronder weergegeven links kan u voor de meest 
courante internetbrowsers de uitleg terugvinden hoe u dit precies kan doen. 
 
Firefox: 
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen  
 
Chrome: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl   
 
Safari (iOS): 
https://support.apple.com/nl-nl/HT201265 
 
Safari (macOS): 
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL  
 
Internet Explorer: 
https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies  
 
Edge: 
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history  
 
 
 
Vragen en feedback 

 
We controleren op zeer regelmatige basis of we aan de geldende (privacy)wetgeving en aan dit cookiebeleid 
voldoen. Als u vragen heeft of verdere uitleg had gewenst over dit cookiebeleid, kan u contact met ons 
opnemen via de onderstaande contactgegevens: 
 
NMG n.v. 
Betekomsesteenweg 69D 
3200 Aarschot 
BE0887.694.312 
 
Tel.:  +32(0)16 84 50 70 
e-mail: info@ikwilindrukmaken.be  
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